Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening
Nyhedsbrev, juni 2016

Sektionens formand siger…
Universitetssektionen har i 2016 fået udvidet sin medlemskreds, så vi nu dækker
alle statsansatte psykologer i uddannelses- og forskningssektoren.

66% af vore medlemmer kommer fra de 8 universiteter, knap 33% fra
University Colleges, Professionshøjskoler eller erhvervsakademier, og godt
1% fra øvrige statslige arbejdspladser. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen.
Det er desuden glædeligt, at styrelsen er blevet ret repræsentativ. Der deltager senior- og juniorforskere,
repræsentanter for alle fire uddannelsessteder for psykologer, University college og psykologer, der er
ansat i kliniske stillinger på uddannelsesstederne. Nederst præsenteres kort styrelsens konstituering, men
først årets handleplan.
Nyhedsbrevet indeholder desuden tre invitationer om inddragelse:




Kom med forslag til spændende faglige oplæg eller lignende
Deltagelse i Arbejdsmiljøudvalget
Kandidater til Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder

Se uddybning nedenfor.
Endelig vil jeg takke alle jer, der har været aktive i sektionens arbejde i den forgangne periode. Jeg glæder
mig til et fortsat godt samarbejde i styrelsen. Samtidig inviterer jeg nye medlemmer til på næste
generalforsamling at involvere sig og få indflydelse, hvor det gælder.
De bedste hilsner
Ane Søndergaard Thomsen

Handleplan for 2016
Der er så mange gode sager at arbejde for i Universitetssektionen. Vi har prioriteret følgende:






Udvalgsarbejde. Universitetssektionen har sæde i DPs Uddannelses- og forskningsudvalg, Løn og
stillingsstrukturudvalget samt Arbejdsmiljøudvalget
Udbredelse af Dansk Psykologisk Forskning
Kursus/workshops
GF godkendte vores forslag om uddeling af en forskningspris til en juniorforsker – den skal nu
udmøntes i praksis
Autorisation for universitetsansatte

Vedr. kursus, workshops, foredrag ol.

Alle medlemmer inviteres hermed til at komme med forslag til spændende faglige oplæg eller
lignende, vi kan arrangere. Der kan også være lokale interesser, vi kan støtte med hjælp til
finansiering. Send en mail til sektionens formand på anest@hum.aau.dk

Vil du deltage som Universitetssektionens repræsentant i DPs Arbejdsmiljøudvalg?
Formand er Birgit Tamberg Andersen og Niels Kjeldsen udvalgssekretær i den kommende periode. De
tilhørende vedtægter er som følger:
Stk. 5 a. Arbejdsmiljøudvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf ét medlem valgt af
Studentersektionen, jf. § 12, samt mindst ét bestyrelsesmedlem.
Stk. 5 b. Udvalget sammensættes således, at der sikres repræsentation fra alle sektorer og relevante
selskaber, herunder tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.
Stk. 5 c. Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse
og udøvelse af liberalt erhverv. Endvidere arbejdes for, at psykologer i højere grad medvirker til at løse
arbejdsmiljømæssige opgaver i det offentlige og i private virksomheder.
Hvis nogen er interesserede, skal I henvende jer til sektionens formand på anest@hum.aau.dk

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder
Knud-Erik Sabroe har siddet i udvalget for DP i en del år, men DP kan udpege to personer. Har du ide til
yderligere en kvalificeret repræsentant, send da en mail til sektionens formand på anest@hum.aau.dk
hurtigst muligt, senest torsdag den 23. juni 2016.

Styrelsens konstituering efter GF
Formand:

Ane Søndergaard Thomsen, AAU, anest@hum.aau.dk

Næstformand:

Halfdan Skjerning, Via University College, Aarhus, Halfdan@skjerning.org

Kasser:

Katrine Willemoes Rasmussen, AU, katrine@psy.au.dk

Øvrige:

Mimi Mehlsen, AU, mimim@psy.au.dk
Janni Niclasen, KU/AU/DP, janni.niclasen@psy.ku.dk
Yoon Frederiksen, AU, yoonf@psy.au.dk
Louise Margrethe Pedersen, AU, lope@tdm.au.dk
Eva Rames Nissen, AU, enissen@psy.au.dk
Malcolm Bang, SDU, mbang@health.sdu.dk

Universitetssektionen ønsker alle en god sommer!

